
2020KO OTSAILAREN 26AN UDALBATZA PLENOAK EGINDAKO OHIKO
BILKURAKO AKTA

10. BILKURA

Azkoitia  Hiri  Prestu  eta  Leialeko  udaletxean,  bi  mila  eta  hogeiko  otsailaren
26an, arratsaldeko zazpietan elkartu da Udalbatza Osoa, lehenengo deialdian. Ohiko
bilkura honetarako deialdia behar bezala egin da eta eguneko aztergai zerrendan jarri
diren gaiak aztertu eta ebatzi dira.

Javier  Zubizarreta  Zubizarreta  Alkate  jauna  (EAJ-PNV)  izan  da  batzarburua,
honako zinegotziak bertaratu direlarik:

Ana Azkoitia Urteaga A. (EAJ-PNV).
Marijose Arregi Etxeberria A. (EAJ-PNV).
Imanol Arrizabalaga Larrañaga J. (EAJ-PNV).
Sonia Vazquez Tejerina A. (EAJ-PNV).
Angel Luis Martin Rodriguez J. (EAJ-PNV).
Mertxe Zubillaga Albizu A. (EAJ-PNV).
Juan Bautista Mendizabal Juaristi J. (EAJ-PNV).
Ainara Goenaga Andueza A. (EH BILDU).
Mikel Zengotita Alberdi J. (EH BILDU).
Ane Miren Peña Larrañaga A. (EH BILDU).
Iraitz Otaño Mujika J. (EH BILDU).
Laida Beristain Zubizarreta A. (EH BILDU).
Itziar Joaristi Olariaga A. (EH BILDU).
Angel Mª Etxeberria Ibarguren J. (EH BILDU).
Jose Joakin Etxaniz Peña J. (IRABAZI-AZKOITIA BAI).
Janire Igoa Merino A. (PSE-EE).

Idazkaria: Amaia Gorrotxategi Zubizarreta, Udal Idazkaria.

Alkate jaunak bilkurari hasiera eman dio, honako gai-zerrendaren arabera:

1.- AURREKO BILKURETAKO AKTEN ONESPENA, HALA BADAGOKIO.
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2019ko  abenduaren  27an  eta  2020ko  urtarrilaren  29an  eginiko  bilkuretako
aktak aurkeztu dira eta honakoak izan dira bozketak:

2019ko abenduaren 27ko bilkurako aktaren bozketaren emaitza honakoa da:

Aldeko  botoak:  Javier  Zubizarreta  Zubizarreta,  Ana  Azkoitia
Urteaga,  Marijose  Arregi  Etxeberria,  Imanol  Arrizabalaga
Larrañaga, Sonia Vazquez Tejerina,  Angel Luis  Martin Rodriguez,
Mertxe Zubillaga Albizu, Juan Bautistia Mendizabal Juaristi, Ainara
Goenaga  Andueza,  Mikel  Zengotita  Alberdi,  Ane  Miren  Peña
Larrañaga, Iraitz Otaño Mujika, Laida Beristain Zubizarreta, Itziar
Joaristi  Olariaga,  Angel  Mª  Etxeberria  Ibarguren,  Janire  Igoa
Merino eta Jose Joakin Etxaniz Peña.

Beraz,  Udalbatza  Osoak  2019ko  abenduaren  27an  egindako  bilkuraren  akta
onartzea aho batez erabaki du.

2020ko urtarrilaren 29ko bilkurako aktaren bozketaren emaitza honakoa da:

Aldeko  botoak:  Javier  Zubizarreta  Zubizarreta,  Ana  Azkoitia
Urteaga,  Marijose  Arregi  Etxeberria,  Imanol  Arrizabalaga
Larrañaga, Sonia Vazquez Tejerina,  Angel Luis  Martin Rodriguez,
Mertxe Zubillaga Albizu, Juan Bautistia Mendizabal Juaristi, Ainara
Goenaga  Andueza,  Mikel  Zengotita  Alberdi,  Ane  Miren  Peña
Larrañaga,  Laida  Beristain  Zubizarreta,  Itziar  Joaristi  Olariaga,
Angel Mª Etxeberria Ibarguren, Janire Igoa Merino eta Jose Joakin
Etxaniz Peña.

Abstentzioa: Iraitz Otaño Mujika.

Beraz,  Udalbatza  Osoak  2020ko  urtarrilaren  29an  egindako  bilkuraren  akta
onartzea gehiengoz erabaki du.

2.- 2020 EKITALDIKO UDALEKO LANPOSTUEN ZERRENDA ETA PLANTILLAREN BEHIN
BETIKO ONESPENA.

Honako irizpena aurkeztu da:

“ANTOLAKUNTZA BATZORDE INFORMATIBOAREN IRIZPENA

GAIA: 2020 EKITALDIKO LANPOSTUEN ZERRENDAN ONDOKO ALDAKETAK SARTZEA:
IDAZKARI,  KONTU-HARTZAILE  ETA  KONTRATAZIO,  EROSKETA  ETA  LANGILERIAKO
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ADMINISTRAZIO  OROKORREKO  TEKNIKARI  ETA  HIRIGINTZAKO  ADMINISTRAZIO
OROKORREKO  TEKNIKARI  POSTUEI  EGUN  INDARREAN  DAUDEN  LEGEDIAREN
ARABERAKO  TITULAZIOA  EZARTZEA  ETA  HORI  EZARRITA  UDALEKO  LANPOSTUEN
ZERRENDA ETA PLANTILLA BEHIN BETIKO IZAERAZ ONARTZEA

AURREKARIAK

I.- Azkoitiko udaleko Udalbatza Plenoak 2019ko abenduaren 27an egindako ez-ohiko
bilkuran, besteak beste, ondoko akordioak hartu zituen:

“LEHENA.- Azkoitiko udaleko 2020ko ekitaldiko Pertsonalaren Plantilla eta Lanpostuen
Zerrenda hasieraz onartzea, irizpen honen eranskinean agertzen denaren arabera.

BIGARRENA.-  Espedientea  informazio  publikoan  jartzea  Gipuzkoako  Aldizkari
Ofizialean  eta  Udaletxeko  iragarki-oholean,  15  egun  laneguneko  epean,  iragarkia
Gipuzkoako Aldizkari  Ofizialean argitaratu  eta hurrengo egunetik  zenbatzen hasita,
Toki  Ogasunen  Legearen  Testu  Bateratua  onartzen  duen  martxoaren  5eko  2/2004
Errege Dekretuaren 169. artikuluak xedaturikoaren arabera, interesatuek aztertu eta
erreklamazio edo iradokizunak aurkez ditzaten.

HIRUGARRENA.-  Inolako  erreklamazio  edo  iradokizunik  ez  balitz  aurkeztuko,  behin
betiko onartutzat hartzea.

LAUGARRENA.-  Erabaki  hauek  Gipuzkoako  Aldizkari  Ofizialean,  Udaletxeko  iragarki
taulan  eta  gardentasun  atarian  argitaratzea,  eta  udaleko  langileen  ordezkariei
jakinaraztea.”

2020  ekitaldiko  udaleko  Lanpostuen  Zerrenda  eta  plantilla  jendaurrean  jarri  ziren
2020ko  urtarrilaren  14ko  Gipuzkoako  Aldizkari  Ofizialean  8.  zenbakian  eta  baita
Udaletxeko iragarki taulan eta gardentasun atarian ere.

II.-  Bestalde,  Azkoitiko  udaleko  Alkate-Udalburuak  2019ko  abenduaren  30ean
emandako Dekretu bidez,  Azkoitiko udaleko funtzionarioen plantillan hutsik  dagoen
Hirigintzako Administrazio Orokorreko Teknikari plaza jabetzan hornitzeko deialdia eta
hautaketa prozesua arautuko duten oinarriak onartzea erabaki zuen.

Aipatu deialdia eta oinarriak 2020ko urtarrilaren 15eko Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean
9.  Zkian  argitaratu  ziren.  Bestalde,  aipatu  iragarkian,  gaitegi  espezifikoen  atalean
antzemandako  akats  bat  tarteko,  horren  zuzenketa  2020ko  urtarrilaren  27ko
Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratu zen 16. Zkian.

2020ko  urtarrilaren  28ko  datan  eta  563  zkia  duen  eta  elektronikoki  aurkezturiko
Sarrera  Erregistroarekin,  Azkoitiko  Alkatetzaren  aurrean,  Azkoitiko  udaleko  2016
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ekitaldiko  Lan  Eskaintza  Publikoan  jasota  dagoen  Hirigintzako  Administrazio
Orokorreko Teknikariaren plaza, lehiaketa-oposaketa ireki bidez jabetzan hornitzeko
2020ko  urtarrilaren  15eko  GAOn  argitaratutako  deialdiaren  eta  oinarrien  aurka
birjarpen errekurtsoa aurkeztu zuen deialdian parte hartzeko asmoa duen interesatu
batek, Zuzenbidearen eta bere interesen aurkakoa dela iritzita.

Alegazioaren zioa nagusiki ondokoa izan da: 

“que en la base 4ª apartado f), se establece el requisito de estar en posesión o haber
abonado los  derechos  de  obtención  del  Título  en  Licenciado o Grado,  en  Derecho,
excluyendo el resto de titulaciones encuadradas en la categoría de Licenciado o Grado.

Que según el artículo 169 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el
que se aprueba el texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de
Régimen Local,  por  una parte  establece  que dentro de  la Escala de Administración
General pertenecerán a la Subescala Técnica “los funcionarios que realicen tareas de
gestión,  estudio  y  propuesta  de  carácter  administrativo  de  nivel  superior.”  y  en  el
apartado 2º del mencionado artículo establece los títulos universitarios que precisarán
para  tomar  parte  en  la  mencionada  convocatoria  ,  “a)  El  ingreso  en  la  Subescala
Técnica  se  hará  por  oposición  libre  y  se  precisará  estar  en  posesión  del  título  de
Licenciado en Derecho, en Ciencias Políticas, Económicas o Empresariales, Intendente
Mercantil o Actuario.”

Alega que el desempeño de las funciones públicas necesarias en todas las entidades,
descritas  en  el  artículo  2  y  desarrolladas  en  los  artículos  3  al  5  del  Real  Decreto
128/2018, de 16 de marzo, por el que se regula el régimen jurídico de los funcionarios
de Administración Local con habilitación de carácter nacional, no comportan exclusión
de titulación alguna.

Entiende la recurrente que en base a dichos preceptos legales no existe reserva de ley
profesional  y  que  las  mismas  deben  ser  plurales.  Señala  que  para  la  provisión  de
puestos tan especializados el artículo 18.1 del Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo,
determina que para participar en las pruebas selectivas se deberá estar en posesión o
en condiciones  de obtener el  momento en que termine el  plazo de presentación de
instancias, de la titulación universitaria exigida para el ingreso en los Cuerpos o escalas
clasificados en el subgrupo A1, de acuerdo con lo previsto en el texto refundido de la
Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo
5/2015, de 30 de octubre y que otra cosa serían los méritos que pueden llegar hasta un
40% a exigirse que sí pueden afinar en cuanto a la especialización o titulación más
relacionada con las funciones de ciertos grupos de aspirantes.

Por  todo  ello,  entiende  la  recurrente  que  las  funciones  del  puesto  de  Técnico  de
Administración General son homólogas a las funciones propias de los funcionarios de
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habilitación  de  carácter  nacional,  y  por  lo  tanto,  considera  discriminatorio  el  estar
reservado exclusivamente al Grado o Licenciatura de Derecho.”

Aipaturiko alegazioen inguruan organo eskudunak dagokion ebazpena eman aurretik,
2020ko otsailaren 3an, udaleko zerbitzua juridikoek,  Udal-Idazkariak eta Kontratazio
eta Pertsonaleko A.O.T-k, laburbilduz ondoko kontsiderazio juridikoak jasotzen dituen
txosten juridikoa eman zuten:

“…

 Que el Ayuntamiento estableció la titulación exigida para el acceso a la plaza
de Técnico/a de Administración General en su plantilla orgánica y en la Relación
de Puestos de Trabajo cuando se creó dicha plaza, concretamente mediante el
Programa de Racionalización de recursos humanos – Plan de empleo 2009 -,
documento  aprobado  definitivamente  en  sesión  plenaria  celebrada el  11  de
mayo de 2009 y publicada en el BOG el 16 de octubre de 2009 nº 196, titulación
que  se  estableció  atendiendo  las  funciones  y  las  capacidades  técnicas
inherentes al puesto, teniendo en cuenta la legislación en vigor y en ejercicio de
su potestad autoorganizatoria.

Por  lo  tanto,  dicha  titulación  está establecida en la  Relación de Puestos  de
Trabajo del Ayuntamiento desde el ejercicio 2009 hasta hoy sin que se haya
presentado ninguna alegación.

 El artículo 56 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que
se  aprueba  el  texto  refundido  de  la  Ley  del  Estatuto  Básico  del  Empleado
Público establece claramente que el requisito de acceso a la función pública es
poseer una titulación, la que se exija en las bases o normas de desarrollo que se
dicten, pero esta norma no entra en analizar cuál puede ser dicha titulación. 

En el artículo 76 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre sólo se
exige  para  el  Grupo  A,  el  cual  se  divide  en  2  subgrupos  A1 y  A2,  estar  en
posesión del título universitario de Grado y se añade que en aquellos supuestos
en los que la Ley exija otro título universitario será éste el  que se tenga en
cuenta.

Por lo tanto, el problema trata de determinar qué titulación debe exigirse en
cada  proceso  selectivo,   porque  la  mencionada  normativa  no  entra  a
determinar  cuáles  son  las  equivalencias  entre  los  diferentes  títulos  ni  las
homologaciones que de los mismos pueden hacerse, entre otras cosas porque
esta materia debe regularse y analizarse desde el Ministerio de Educación.
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Por  todo lo  antedicho,  parece  que  lo  esencial  no  es  el  título  en  sí,  sino  la
formación  que  el  título  aporta,  porque  la  Administración  debe  seleccionar
atendiendo  al  principio  de  capacidad  y  toda  persona  capaz  debe  poder
participar  en  el  proceso  selectivo,  pues  en  caso  contrario  se  vulneraría  el
principio de igualdad.

 Por otra parte, la Disposición Transitoria 3ª del Real Decreto Legislativo 5/2015
establece que hasta tanto no se generalice la implantación de los nuevos títulos
universitarios a que se refiere el artículo 76, para el acceso a la función pública
seguirán siendo válidos los títulos universitarios oficiales vigentes a la entrada
en vigor del Estatuto. Al no existir en vigor la nueva normativa, tenemos que
mantener la aplicación de la anterior.

 En ese sentido, el artículo 169 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de
abril,  por  el  que  se  aprueba  el  texto  refundido  de  las  disposiciones  legales
vigentes en materia de Régimen Local en el apartado 2º establece que 2. Hasta
tanto se dicten las normas reglamentarias previstas en el artículo 100.2 de la
Ley 7/1985, de 2 de abril,  la selección de los funcionarios a que se refiere el
número anterior se ajustará a las siguientes reglas:

a) El ingreso en la Subescala Técnica se hará por oposición libre y se precisará
estar en posesión del título de Licenciado en Derecho, en Ciencias Políticas,
Económicas o Empresariales, Intendente Mercantil o Actuario.

Debemos señalar que dichas titulaciones en estos momentos no se imparten,
pero las equivalencias, en algunos casos no son del todo claras.

 Dicho  lo  cual,  las  dudas  jurídicas  predominantes  ante  las  alegaciones
presentadas  son,  si  el  Ayuntamiento  en  el  ejercicio  de  su  potestad  de
autoorganización  puede  limitar  a  un  único  título  el  acceso  a  un  puesto  de
trabajo,  por  considerarlo  el  más idóneo o  por  el  contrario  debe  de abrir  el
abanico  de  posibilidades  e  incluir  todas  aquellas  titulaciones  que  considera
adecuadas. Más allá de lo señalado previamente, debe considerase incluso la
posibilidad de abrirlo a todos los grados existentes sin que se pueda limitar de
ninguna manera el acceso a dicho proceso selectivo en función de la titulación
de los opositores si cumplen con el nivel de licenciatura o grado, como señala
para la Escala de Funcionarios  con Habilitación de carácter  Nacional  el  Real
Decreto 128/2018 de 16 de marzo.

Realizado  el  análisis  jurídico  correspondiente,  se  puede  afirmar  que  la
jurisprudencia  aboga  por  el  principio  de  libertad  con  idoneidad.  Dicha
conclusión se desprende, entre otras, de las siguientes sentencias:
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…

 Sobre dichas bases, se debe concluir que no es adecuado limitar el acceso a la
provisión  definitiva  del  puesto  de  Técnico  de  Administración  General  de
Urbanismo a la licenciatura o grado en Derecho, aunque se considere el más
idóneo, en aplicación del principio de libertad con idoneidad.

No  obstante,  se  debe  señalar  que  tampoco  se  considera  adecuado  que  el
acceso al mismo se amplíe a todos los licenciados o graduados, por dos razones
primordiales,  la  inadecuación  manifiesta  de  ciertas   enseñanzas  para  las
funciones  del  puesto,  y  la  intención  municipal  de  contar  con  un  equipo
multidisciplinar  en  materia  urbanística.  El  Ayuntamiento  ya  cuenta  con
personal técnico (arquitecto, aparejadores etc), que aportan una visión técnica
sobre la materia, por lo que, lo que se pretende tanto con la creación del puesto
de  Técnico  de  Administración  General  (Urbanismo)  como  con  su  provisión
definitiva  es  contar  con  una  visión  jurídica  sobre  la  misma  materia,  que
complementando la visión técnica derive en una asesoría completa y global.

Por ello, y aunque el Real Decreto 128/2018 de 16 de marzo haya eliminado la
exigencia de titulaciones concretas para el acceso a la escala de funcionarios
con  Habilitación  de  carácter  Nacional,  ampliando  dicho  acceso  a  todos  los
licenciados  o  graduados,   teniendo  en  cuenta  que  se  trata  de  una  escala
diferenciada  y  que  la  regulación  en  materia  de  acceso  a  la  escala  de
Administración General sigue estando vigente, tampoco se entiende adecuada
la apertura a cualquier título en el caso del acceso al puesto en cuestión.

 Dicho esto, teniendo en cuenta que el artículo 169 del Real Decreto Legislativo
781/1986,  de  18  de  abril,  por  el  que  se  aprueba  el  texto  refundido  de  las
disposiciones  legales  vigentes  en  materia  de  Régimen  Local  se  mantiene
vigente,  y aun con las adaptaciones necesarias  a la nueva regulación de las
titulaciones universitarias, que obliga a examinar los programas de estudios de
universidades para poder discernir cuales de las titulaciones de grado actuales
son sustancialmente coincidentes con las que se propone exigir, como bien dice
la recurrente todas las titulaciones determinadas en dicho artículo deberían ser
admitidas para participar en el proceso selectivo del Técnico de Administración
General,  por  tratarse  de  un  puesto  que  no  coincide  con  ninguna  profesión
regulada y en aplicación del principio de la libertad con idoneidad, teniendo en
cuenta  la  necesaria  multidisciplinariedad  por  la  que  el  Ayuntamiento  debe
abogar.

 Considerando que para la determinación de la base 4º se ha respetado lo
señalado  en  la  RPT  del  ejercicio  de  2020  actualmente  en  tramitación
(aprobado inicialmente en la sesión plenaria celebrada el 27 de diciembre de
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2019 y publicada en el BOG el 14 enero de 2020), entendiendo que la presente
alegación  entra  también  a  cuestionar,  aunque  sea  de  forma  indirecta,  la
incorrección de lo señalado en la RPT, se propone se procedan a corregir las
titulaciones  requeridas  a  los  siguientes  puestos  por  estar  afectados
directamente por la legislación y jurisprudencia que anteriormente se cita:

 Secretaria (puesto nº 1)
 TAG Contratación, Compras y Personal (puesto nº 2)
 TAG Urbanismo (puesto nº 3)
 Interventora (puesto nº 12)

Errekurtsoa  aurkeztu  duen  interesatuak  egindako  alegazioei  erantzunez  eta  Herri
Administrazioen Prozedura Erkidea  arautzen duen urriaren  1eko  39/2015  Legearen
124.2  artikuluak xedaturikoa betetzeko xedez,  udaleko zerbitzu juridikoek  egindako
aipaturiko kontsiderazio juridikoak aintzat hartuta, organo eskudunak, hau da, udaleko
Alkate-Udalburuak 2020ko otsailaren 6an emandako Dekretu bidez ondoko akordioak
hartu zituen:

“PRIMERO.- ESTIMAR el recurso potestativo de reposición interpuesto con número de
registro de entrada 583 frente a la convocatoria y las bases que rigen la provisión
definitiva de la plaza de Técnico/a de Administración General de Urbanismo que se
encuentra vacante en la Relación de Puestos de Trabajo de este Ayuntamiento incluida
en la OPE 2016, anulando la convocatoria.

SEGUNDO.-  La  aprobación  de  la  nueva  convocatoria  con  la  correspondiente
modificación de las Bases – 4ª apartado f) - que rigen la provisión definitiva de la
mencionada plaza de Técnico/a de Administración General  deberá llevarse a cabo
tras la aprobación definitiva de la Relación de Puestos de Trabajo del Ayuntamiento,
actualmente en tramitación y que deberá recoger en lo que a la titulación para el
acceso a  los  puestos  señalados  en el  considerando III.-  h)  se  refieren,  los  títulos
universitarios correspondientes señalados en el artículo 18.1 Real Decreto 128/2018
de 16 de marzo para los puestos de Secretaria – nº 1 - e Interventora – nº 12 - y en el
artículo 169 Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril para los de TAG, tanto
de Contratación y Personal – nº 2 - como de Urbanismo – nº 3 -.

Dichas modificaciones y actualizaciones serán aprobadas por el Pleno municipal en la
siguiente sesión ordinaria que se celebre – en el de febrero -.

TERCERO.- Notificar esta resolución a la interesada.”

III.-  Hori horrela eta aipatu bigarren ebazpenean xedaturikoa aintzat hartuta, irizpen
honen xedea da, 2020 ekitaldiko Lanpostuen Zerrendan ondoko aldaketak sartzea –
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errekurtsoaren  ondorioz  zeharka  eragindakoak  -:  Idazkari,  Kontu-hartzaile  eta
Kontratazio, Erosketa eta Langileriako A.O.T. eta Hirigintzako A.O.T. lanpostuei, egun
indarrean  dauden  legediaren  araberako  –  errekurtsoa  ebazteko  txosten  juridikoan
ezarririkoak – titulazioak ezartzea eta horiek ezarrita udaleko Lanpostuen Zerrenda eta
Plantilla behin betiko izaeraz onartzea.

ZUZENBIDEZKO OINARRIAK

I.-  2020  ekitaldiko  Lanpostuen  Zerrenda  eta  Plantilla,  Toki  Araubidearen  Oinarriak
arautzen dituen apirilaren 2ko 7/1985 Legearen 90.1 eta 90.2 artikuluak,  Enplegatu
Publikoaren Oinarrizko Estatutuaren Legearen Testu Bateratua onartzen duen urriaren
30eko 5/2015 Errege Dekretu Legegilearen 74. artikuluak eta ondorengoek eta Euskal
Funtzio  Publikoa  arautzen  duen  uztailaren  6ko 6/1989  Legearen 13.  Artikuluak  eta
ondorengoek xedaturikoarekin bat egin dela.

II.-  Aurrekarietan xedaturikoarekin bat, aipaturiko birjarpen errekurtsoari erantzuteko
2020ko otsailaren 3an udaleko Idazkariak eta Kontratazio eta Pertsonaleko A.O.T.-k
emandako  lege  txostenean  jasotakoa  aintzat  hartuta  udaleko  Alkate-Udalburuak
2020ko  otsailaren  6an  emandako  Dekretuaren  bigarren  ebazpenean  erabakitakoa
egikaritzeko xedez , udaleko Idazkari – 1. zkiduna - eta Kontu-hartzaile – 12. zkiduna –
lanpostuei,  Gaikuntza nazionala duten Toki-administrazioko funtzionarioen Araubide
Juridikoa  arautzen  duen  128/2018  Errege  Dekretuaren  18.1  artikuluak  xedaturiko
titulazioak  ezarriko  zaizkie  eta  Kontratazio,  Erosketa  eta  Pertsonaleko  A.O.T.ri  eta
Hirigintzako  A.O.T.ri  berriz,  Toki  Araubidearen  arloan  indarrean  dauden  lege
xedapenen Testu Bateratua onartzen duen apirilaren 18ko 781/1986 Errege Dekretu
Legegilearen 169. artikuluak ezarririkoak.

III.-  Egun  indarrean  dagoen  legediaren  araberako  titulazioen  aldaketak  Lanpostuen
Zerrendan  jasotzeko  izapidetzeari  dagokionean,  egun  tramitazioan  dagoen  2020ko
ekitaldiko  Lanpostuen  Zerrenda  eta  Plantillan  aipatu  errekurtsoak  zeharka  eragin
dituen  aldaketa  trataera  eman  zaiola  eta  aintzat  hartuta  Toki  Araubideari  buruzko
indarrean dauden  lege xedapenak jasotzen dituen apirilaren 18ko 781/1986 Errege
Dekretu Legegilearen 126. eta 127. artikuluek, Lanpostuen Zerrendaren izapidetzeak
toki erakundeetako aurrekontu orokorrak onartzeko izapide berbera xedatzen duela,
Toki  Ogasunen  Legearen  Testu  Bateratua  onartzen  duen  martxoaren  5eko  2/2004
Errege  Dekretuaren  169.  Artikuluaren  1.  Atalak  ezarririko  prozedura  erabili  da,
honakoa:

“Artículo 169 Publicidad, aprobación definitiva y entrada en vigor 

1. Aprobado inicialmente el presupuesto general, se expondrá al público, previo anun-
cio en el boletín oficial de la provincia o, en su caso, de la comunidad autónoma unipro-
vincial, por 15 días, durante los cuales los interesados podrán examinarlos y presentar
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reclamaciones ante el Pleno. El presupuesto se considerará definitivamente aprobado
si durante el citado plazo no se hubiesen presentado reclamaciones; en caso contra-
rio, el Pleno dispondrá de un plazo de un mes para resolverlas  .”

Hori horrela, martxoaren 5eko 2/2004 Errege Dekretuaren 169.1 artikuluak ezarririko
prozedura  jarraituz,  arauzko  epean,  errekurtsoaren  ondorioz  zeharka  eragindako
aldaketak  jaso  dira  Idazkari  eta  Kontu-hartzaile  lanpostuetara  sartzeko  ezarri
beharreko  titulazioetan,  martxoaren  16ko  128/2018  Errege  Dekretuaren  18.1
artikuluak xedaturikoak ezarriz eta Kontratazio, Erosketak eta Pertsonaleko A.O.T.aren
eta Hirigintzako A.O.T.-ren kasuan,  Toki Araubidearen arloan indarrean dauden lege
xedapenen Testu Bateratua onartzen duen apirilaren 18ko 781/1986 Errege Dekretu
Legegilearen 169. Artikuluak ezarririkoa,  horiek  onartzeko organo eskuduna 2/2004
Errege Dekretuaren 169.1 artikuluak eta Toki Araubidearen Oinarriak onartzen dituen
apirilaren 2ko 7/1985 Legearen 22.2 i) artikuluaren arabera, Udalbatza delarik.

Beraz,  Antolakuntza  Batzorde  Informatzaileak  ondoko  irizpidearen  onespena
proposatzen dio Udalbatzari:

IRIZPENA

LEHENA.-  Azkoitiko  udaleko  2020ko  ekitaldiko  Lanpostuen  Zerrendan  jarraian
zehazten  diren  lanpostuetara  sartzeko  titulazioei  dagokionean,  ondoko  aldaketak
sartzea eta horiek onartzea:

1.- Toki-administrazioko funtzionarioen Araubide Juridikoa arautzen duen 128/2018
Errege Dekretuaren 18.1 artikuluak xedaturikoarekin bat:

Zenbakia Lanpostua Titulazioa
1  Idazkaria Unibertsitateko  titulazioa,  Gradua  edo

Lizentziatura – A1ekoa -
12 Arlo  ekonomiko

Ard./Kontu-hartzailea
Unibertsitateko  titulazioa,  Gradua  edo
Lizentziatura – A1ekoa -

2.-  Toki  Araubidearen  arloan  indarrean  dauden  lege  xedapenen  Testu  Bateratua
onartzen duen apirilaren 18ko 781/1986 Errege Dekretu Legegilearen 169. artikuluak
xedaturikoarekin bat:

Zenbakia Lanpostua Titulazioa
2 Kontratazio,  Erosketak

eta Pertsonaleko A.O.T.
Zuzenbidean,  Zientzia  Politikoetan,
Ekonomikoetan  edota  Enpresetakoetan
Lizentziatura,  Merkataritzako  Intendentea
edo Aktuarioa.

3 Hirigintzako A.O.T. Zuzenbidean,  Zientzia  Politikoetan,
Ekonomikoetan  edota  Enpresetakoetan
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Lizentziatura,  Merkataritzako  Intendentea
edo Aktuarioa.

BIGARRENA.-  Aipatu  aldaketak  onartuta,  Azkoitiko  udaleko  2020ko  ekitaldiko
Pertsonalaren  Plantilla  eta  Lanpostuen  Zerrenda behin  betiko  izaeraz  onartzea,
irizpen honen eranskinean jasotakoaren arabera.

HIRUGARRENA.-  Erabaki hauek  Gipuzkoako Aldizkari  Ofizialean,  Udaletxeko iragarki
taulan  eta  gardentasun  atarian  argitaratzea,  eta  udaleko  langileen  ordezkariei
jakinaraztea.

Antolakuntza Batzordeak, 2020ko otsailaren 20an egindako bileran, gaia aztertu
eta irizpena eman zuen, eta hau izan zen emaitza:

ALDEKO BOTOAK: Javier  Zubizarreta,  Ana Azkoitia,  Sonia Vázquez,  Ainara Goenaga,
Iraitz Otaño, Janire Igoa eta Jose Joakin Etxaniz.”

Ana  Azkoitia  andreak  azaldu  du  lanpostu  zerrendan  titulazioak  aldatzea
proprosatzen  dela;  Idazkariaren  eta  Kontuhartzailearen  kasuetan  128/2018  Errege-
Dekretura  egokitzen  dira,  eta  Administrazio  Orokorreko  Teknikarien  kasuan  berriz,
781/1986  Legegintza-Dekretura.  Aldaketa  horiekin  lanpostu  zerrenda  behin  betikoz
onartzea proposatzen dela gehitu du.

Jose  Joakin  Etxaniz  jaunak  dio  Udalaren  betebeharra  izanik  eta  aldaketa
legedira egokitzea denez, aldeko botoa iragarri du.

Bozketaren emaitza honakoa da:

Aldeko  botoak:  Javier  Zubizarreta  Zubizarreta,  Ana  Azkoitia
Urteaga,  Marijose  Arregi  Etxeberria,  Imanol  Arrizabalaga
Larrañaga, Sonia Vazquez Tejerina,  Angel Luis Martin Rodriguez,
Mertxe Zubillaga Albizu, Juan Bautistia Mendizabal Juaristi, Ainara
Goenaga  Andueza,  Mikel  Zengotita  Alberdi,  Ane  Miren  Peña
Larrañaga, Iraitz Otaño Mujika, Laida Beristain Zubizarreta, Itziar
Joaristi  Olariaga,  Angel  Mª  Etxeberria  Ibarguren,  Janire  Igoa
Merino eta Jose Joakin Etxaniz Peña.

Beraz,  Udalbatza  Osoak  2020  ekitaldiko  Udaleko  lanpostuen  zerrenda  eta
plantilla behin betikoz onartzea aho batez erabaki du.
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3.-  EUSKO  JAURLARITZA  ETA  AZKOITIKO  UDALAREN  ARTEKO  HITZARMENAREN
ONESPENA,  EUSKAL  AUTONOMIA  ERKIDEGOAREN  ADMINISTRAZIOARI
ZUZENDUTAKO  IDAZKIAK  UDAL  ERREGISTROETAN  AURKEZTEKO  LANKIDETZAREN
INGURUKOA.

Honela dio irizpenak:

“ANTOLAKUNTZA BATZORDE INFORMATIBOAREN IRIZPENA

GAIA:  EUSKO  JAURLARITZA  ETA  AZKOITIKO  UDALAREN  ARTEKO  HITZARMENA
EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOAREN ADMINISTRAZIOARI ZUZENDUTAKO IDAZKIAK
UDAL ERREGISTROETAN AURKEZTEKO LANKIDETZAREN INGURUKOA.

AURREKARIAK

Azkoitiko Udalak eta Eusko Jaurlaritzak 2015eko urtarrilaren 5eko datan sinatu zuten

Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen

azaroaren  26ko  30/1992  Legearen  38.4  b)  artikuluan  ezarritakoa  betetzea  helburu

zuen  hitzarmena,  hau  da  Euskal  Atutonomia  Erkidegoaren  Administrazioari

zuzendutako  idazkiak  Udal  Erregistroetan  aurkeztea  ahalbidetzen  zuen  lankidetza

hitzarmena.

Azkoitiko herritarrek hainbat eta hainbat dokumentu erregistratzen dituzte egunero

Euskal  Autonomia  Erkidegoaren  Administrazioa  edota  haren  menpeko  edo  hari

atxikitako berezko nortasun juridikodun zuzenbide publikoko erakundeei  zuzenduta,

direla diru-laguntzak edo sail  ezberdinetara zuzendutako eskaera  eta dokumentazio

aurkezpenak.  Horiek  Udalean  bertan  aurkeztu  ahal  izateak  abantaila  ugari  ematen

dizkie  Azkoitiko  herritarrei,  zerbitzua  azkarra  (bi  egunen  barruan  bidali  behar  dira

erregistroak),  dohakoa  eta  desplazamendurik  eskatzen  ez  duena  baita.  Beraz,

paperean dokumentu hauek aurkezteko ez dute ez  Correos-en zerbitzuak ordaindu

beharrik, ez eta EAEko Administrazioaren bulegoetara bertaratu beharrik.

Hitzarmenaren  objektu  nagusia  da,  aurrez  esan  bezala,  EAEko  Administraziori  eta

haren menpeko edo hari atxikitako berezko nortasun juridikodun zuzenbide publikoko
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erakundeei  herritarrek  zuzentzen  dizkieten  eskaera,  idazki  eta  jakinarazpenak

Azkoitiko Udalaren erregistroetan aurkeztu ahal izatea eta, Udaleko erregistroko data

hartzea  interesatu  horiek  epeak  betetzeari  dagokionean  Horretaz  gain,  hitzarmen

honen  bidez  EAEko  Administrazioak  Azkoitiko  Udalari  bere  tramiteen  inguruko

informazio eguneratua ematen dio, Udal honek bere herritarrei eskein diezaien.

Aipatutako hitzarmenaren indarraldia 2020ko martxoaren 14an bukatzen da, hortaz,

zerbitzu  honek  martxan  jarraitzea  nahi  izanez  gero,  hitzarmen  berria  sinatu   eta

indarrean sartu behar da martxoaren 16rako (astelehena).

Horretarako  beharrezko  izapidetzak  hasi  ditu  udalak  eta  Eusko  Jaurlaritzako  Toki

Administrazioekiko  Harremanetarako  eta  Administrazio  Erregistroetako

Zuzendaritzarekin harremanetan jarri da hitzarmen berria sinatzeko eman beharreko

pausu eta dokumentazioa eskatuz. Behin hau jasota, hitzarmen berriaren testua osoko

bilkurari  luzatuko zaio,  hitzarmen hau sinatzea onartu eta Alkatea ahaldundu dezan

berau sinatzeko.

Idazkariak dagokion txostena egin du. Besteren artean honakoa dioena:

Hasteko aipatutako hitzarmenaren oinarria 30/1992 Herri  Administrazioen Araubide

Jurudikoaren  eta  Administrazio  Prozedura  Erkidearen  30/1992  Legearen  38.4.b)

artikulua da. Honakoa zioen artikulu hark:

4. Las solicitudes, escritos y comunicaciones que los ciudadanos dirijan a los órganos de

las Administraciones públicas podrán presentarse:

 a) En los registros de los órganos administrativos a que se dirijan.

 b) En los registros de cualquier órgano administrativo, que pertenezca a la Ad-

ministración General del Estado, a la de cualquier Administración de las Comu-

nidades Autónomas, a la de cualquier Administración de las Diputaciones Pro-
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vinciales, Cabildos y Consejos Insulares, a los Ayuntamientos de los Municipios

a que se refiere el artículo 121 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las

Bases del Régimen Local, o a la del resto de las entidades que integran la Admi-

nistración Local si, en este último caso, se hubiese suscrito el oportuno conve-

nio.

Legea hau indargabetu zuen urriaren  1eko 39/2015 Legeak,  xedapen indargabetzai-

lean  dio  indargabe  uzten  duela  30/1992  Legea,  dena  den,  jarraitzen  du  esanez,

39/2015 Legeko erregistro elektronikoari  dagozkion xedapenak indarrean sartzen ez

diren bitartean indarrean mantenduko direla 30/1992 Legeko gai berari  buruzko ar-

tikuluak.

Urriaren 1eko 39/2015 Legeak, 16.4 artikuluan erregistroen inguruan honakoa dio:

4. Los documentos que los interesados dirijan a los órganos de las Administraciones

Públicas podrán presentarse:

a) En el registro electrónico de la Administración u Organismo al que se dirijan, así

como en los restantes registros electrónicos de cualquiera de los sujetos a los que se

refiere el artículo 2.1.

b) En las oficinas de Correos, en la forma que reglamentariamente se establezca.

c) En las representaciones diplomáticas u oficinas consulares de España en el ex-

tranjero.

d) En las oficinas de asistencia en materia de registros.

e) En cualquier otro que establezcan las disposiciones vigentes.

Los registros electrónicos de todas y cada una de las Administraciones, deberán

ser plenamente interoperables, de modo que se garantice su compatibilidad infor-
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mática e interconexión, así como la transmisión telemática de los asientos registrales

y de los documentos que se presenten en cualquiera de los registros.

Dena den, Lege berararen Zazpigarren azken xedapenean  honakoa dio:

La presente Ley entrará en vigor al año de su publicación en el “Boletín Oficial del

Estado”.

No obstante,  las previsiones relativas al registro electrónico de apoderamientos,

registro electrónico, registro de empleados públicos habilitados, punto de acceso ge-

neral electrónico de la Administración y archivo único electrónico producirán efectos a

partir del día 2 de octubre de 2020.

Hortaz, 2020ko urriaren 2ra arte ez da indarrean sartuko aurrez aipatutako 16. artiku-

luan xedatutakoa eta ordura arte indarrean egongo da azaroaren 26ko 30/1992 ar-

tikuluan  zehaztutako.  Ondorioz,  hitzarmena  sinatzea  egokia  da,  Azkoitiko  Udalak

EAEko Administrazioari dagokion dokumentazioa erregistratu eta bidaltzen jarraitzeko.

Beraz, eta egokitzat jota hitzarmenaren objektua eta bertan xedatzen dena, jarraian

zehaztuko da hitzarmenaren forma eta izapidetza.

40/2015 Legeak honakoa dio 50. Artikuluak honakoa dio:

Artículo 50. Trámites preceptivos para la suscripción de convenios y sus efectos.

1. Sin perjuicio de las especialidades que la legislación autonómica pueda prever,

será necesario que el convenio se acompañe de una memoria justificativa donde se

analice su necesidad y oportunidad, su impacto económico, el carácter no contractual

de la actividad en cuestión, así como el cumplimiento de lo previsto en esta Ley.
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Hori horrela, ikusita hitzarmen honen objektua dela, presezki, azaroaren 26ko 30/1992

Legeak  aurreikusten  zuen  erraztasunak  ematen  jarraitzea  herritarrek  beste

Administrazio batera beraien idatziak zuzentzeko modu sinpleagoa izan dezaten, eta

erraztasun horiek areagotu egiten direla urriaren 1eko 39/2015 Legean (baina oraindik

indarrean ez dauden “sistemen” bitartez), Idazkari honek adierazten du, hitzarmen hau

sinatzea beharrezkoa eta egokia dela. Bere inpaktu ekonomikoa oso txikia da eta argi

dago ez duela kontratu izaerarik. 

Edukiaren ikuspuntutik,  urriaren 1eko 40/2015 Legearen 49.  Artikuluan zehaztutako

edukia betetzen du orohar eta bere iraupena legearekin bateragarria da.

Hitzarmena onartzeko organo eskudunari  dagokionean,  berau osoko bilkura da, eta

ebazpen hau gehiengo absolutuz hartu behar da apirilaren 2ko 7/1985 Legearen 47.2

h) eta 22.2. p) artikuluen baitan. Hori horrela, txosten honek betetzen du, baita ere,

martxoaren 16ko 128/2018 Dekretuaren 3.3.c artikuluan xedatutako betebeharra.

Hori horrela izanda honako irizpena onartzea proposatzen da:

IRIZPENA

LEHENA.- Onartzea Euskal  Autonomia Erkidegoaren Administrazioaren eta Azkoitiko

Udalaren  arteko  hitzarmena,  Herri  Administrazioen  Araubide  Juridikoaren  eta

Administrazio  Prozedura  Erkidearen  Azaroaren  26ko  30/1992  Legearen  38.4.  b)

artikuluan ezarritakoa betetzea helburu duena, I. Eranskineko testuaren arabera.

BIGARRENA: Alkateri ahalmena ematea berau sinatzeko.

HIRUGARRENA.- Erabaki  hauek Gipuzkoako Aldizkari  Ofizialean,  Udaletxeko  iragarki
taulan eta gardentasun atarian argitaratzea.
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Antolakuntza  Batzordeak,  2020ko  otsailaren  20an  egindako  bileran,  gaia
aztertu eta irizpena eman zuen, eta hau izan zen emaitza:

ALDEKO  BOTOAK: Javier  Zubizarreta,  Ana  Azkoitia,  Sonia  Vázquez,  Ainara
Goenaga, Iraitz Otaño, Janire Igoa eta Jose Joakin Etxaniz.”

Ana  Azkoitia  andreak  adierazi  du  gaur  eguneko  hitzarmenaren  indarraldia
martxoaren 14an bukatzen dela, eta zerbitzua ematen jarraitu ahal izateko hitzarmen
berria onartzea proposatzen dela.

Jose  Joakin  Etxaniz  jaunak  gaur  egun  ematen  den  zerbitzua  izanik,  eta
herritarren onurakoa, aldeko botoa iragarri du.

Bozketaren emaitza honakoa da:

Aldeko  botoak:  Javier  Zubizarreta  Zubizarreta,  Ana  Azkoitia
Urteaga,  Marijose  Arregi  Etxeberria,  Imanol  Arrizabalaga
Larrañaga, Sonia Vazquez Tejerina,  Angel Luis Martin Rodriguez,
Mertxe Zubillaga Albizu, Juan Bautistia Mendizabal Juaristi, Ainara
Goenaga  Andueza,  Mikel  Zengotita  Alberdi,  Ane  Miren  Peña
Larrañaga, Iraitz Otaño Mujika, Laida Beristain Zubizarreta, Itziar
Joaristi  Olariaga,  Angel  Mª  Etxeberria  Ibarguren,  Janire  Igoa
Merino eta Jose Joakin Etxaniz Peña.

Beraz,  Udalbatza  Osoak  Eusko  Jaurlaritza  eta  Azkoitiko  Udalaren  arteko
hitzarmena,  Euskal  Autonomia  Erkidegoaren  administrazioari  zuzendutako  idazkiak
udal  erregistroetan aurkezteko lankidetzaren ingurukoa, onartzea aho batez erabaki
du.

4.-  AZPEITIA,  AZKOITIA  ETA  ZESTOAKO  UDALEN  ARTEKO  LANKIDETZA
HITZARMENAREN ONESPENA, UROLA ERDIKO IKASLEEI ESKAINIKO ZAIEN LOGOPEDIA
ZERBITZUA KONTRATATZEKO, KUDEATZEKO ETA FINANTZATZEKO.

Ondorengo irizpena aurkeztu da:

“ANTOLAKUNTZA BATZORDE INFORMATIBORAKO IRIZPENA

GAIA:  AZPEITIA,  AZKOITIA  ETA  ZESTOAKO  UDALEN  ARTEKO  LANKIDETZA
HITZARMENA,  UROLA  ERDIKO  IKASLEEI  ESKAINIKO  ZAIEN  LOGOPEDIA  ZERBITZUA
KONTRATATZEKO, KUDEATZEKO ETA FINANTZATZEKO.
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AURREKARIAK

I.- 2013ko azaroaren 28an Azkoitiko Udaleko Udalbatza Osoak honakoa onartu zuen:

LEHENA.-   Azkoitiko udalerrian kokaturiko ikastetxeetako ikasleei logopediako
udal zerbitzua eskaintzea, Toki Araubidearen Oinarriak arautzen dituan apirilaren 2ko
7/1985 Legearen 85.2.A).a) atalean xedaturiko kudeaketa zuzena erabiliz.

BIGARRENA.-  Aipatu zerbitzuaren prestazioa arautuko duen Azkoitia, Azpeitia
eta Zestoako udalen arteko Lankidetza Hitzarmena onartzea, jarraian zehazten diren
estipulazioen arabera.

Hori horrela, aurretik Iraurgi Lantzen S.A. ren bitartez  ematen zen zerbitzua, udalek
zuzenean ematea adostu zuten, aipatutako osoko bilkuran onartutako hitzarmenaren
arabera,  zeina  Azkoitia,  Azpeitia  eta  Zestoako  Alkateek  sinatua  izan  zen  2014ko
urtarrilaren 1ean.

Aipatutako  hitzarmenaren  indarraldia,  zortzigarren  estipulazioaren  arabera  bost
urtekoa zen eta luzatzeko aukera ematen bazuen ere ez zuen zehazten zein epealditan
luza zitekeen.

Luzapena  ez  zen  berariaz  onartu,  hortaz,  hitzarmenaren  indarraldia  2018ko
abenduaren 31an amaitu zen. Hala ere,  Udalek zerbitzua ematen jarraitu nahi  izan
dute, eta Azkoitiko Udalak, aurreko kontratistak kontratuarekin jarraitzeari uko egin
ziola aintzat hartuta kontratua amaitutzat ematea eta kontratua urtebetez ez luzatzea
erabaki  zuela  eta  2019ko  urriaren  11an  emandako  Dekretu  bidez  kontratazio
espediente  berria onartu eta jardunbideari  hasiera ematea onetsi  zituela,  zerbitzua
berriz  ere  esleitzeko.  Kontratazio  jardunbideari  garatuta,  zerbitzu  hau  emateko
kontratu berria urtarrilaren 20ko datan sinatu dute hiru udalek.

Logopedia  zerbitzu  hau,  hezkuntza  sistemaren  zerbitzu  publikoen  arretatik  kanpo
gelditzen diren mintzairako zailtasunak dituzten lehen hezkuntzako ikasleei zuzentzen
zaie, honako tratamendu hauek eskaintzen direlarik:

- Dislalietatik eratorritako patologien tratamendua, haiek zuzentzeko bideak
jarriz, hau da, fonema bakoitzaren emisioan parte hartzen duten artikulazio
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organoen kokapen eta/edo erabilera okerraren ondorioz fonema bat edo
batzuk oker artikulatzetik datozenak.

- Lehen  hezkuntzako  ikasleen  nortasunean  eta  eskolako  emaitzetan
nahasmenduak sor ditzaketen hizkera-akats larriak saihestu edo zuzendu.

Hitzarmena  izenpetu  nahi  duten  udal  ordezkarien  aburuz,  Azpeitia,  Azkoitia  eta
Zestoako ikastetxeetan logopedia zerbitzua era koordinatuan eskaini behar da, orain
arteko  esperientzian  oinarriturik.  Bestaldetik,  xede  horretara  atxikitzen  diren
baliabideak ahalik  eta  gehien aprobetxatu behar  dira,  zerbitzuaren eraginkortasuna
bermatzearren. Arrazoi hauengatik, hiru udaletako ordezkariek onartu dute dagokion
lankidetza  hitzarmena  izenpetzea,  2014an  sinatutakoari  jarraipena  emanez.
Ondorengo xedea izango du: Azpeitia, Azkoitia eta Zestoako udalerrietan kokatutako
ikastetxe ezberdinetako ikasleei logopedia zerbitzu bateratua eskaintzea. Horretarako:

- Logopedia zerbitzuaren kontratazio jardunbide bakarra gauzatuko dute hiru
udalek,  horretarako  udal  bati  –  kasu  honetan  Azkoitiakoari  -  ahalmena
emango  diotelarik,  Sektore  Publikoko  Kontratuen  azaroaren  8ko  9/2017
Legearen  31.1  artikuluaren  b)  atalean  xedaturiko  formularen  bidez  eta
ondorengo paragrafoetan xedaturikoa betez.

- Aipatu zerbitzua finantzatzeko irizpideak adostuko dituzte hiru udalek eta
dokumentu honetan islatuko dituzte.

- Zerbitzuaren kontrola kontratuaren esleitzailea den udalak gauzatuko du,
hitzarmen honetan xedatuko denaren arabera. Halaber,  jarraipen batzorde
bat eratuko da udal guztien jarraipena ahalbideratzeko.

- Hitzarmen  honen  jarraipenerako  tresnak  eta  irizpideak  finkatuko  dira
dokumentu honetan.   

II.- Udal-Idazkariak, jarraian jasotzen den azterketa juridikoa egin duela:

II. AZTERKETA JURIDIKOA

II.1. Eskaini nahi den  zerbitzuaren izaera

Esan  bezala,  hitzarmen  honen  bitartez,  udalek  eman  nahi  duten  logopedia
zerbitzua,  hezkuntza  sistemaren  zerbitzu  publikoen  arretatik  kanpo  gelditzen  diren
mintzairako  zailtasunak dituzten lehen hezkuntzako ikasleei  zuzentzen zaie,  hainbat
tratamendu espezifikoekin.  Hau  da,  ikastetxeek,  izan  publikoak  zein  kontzertatuak,
dituzten baliabideekin artatzera iristen ez diren kasuak barne hartuko lituzke, beti ere
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zerbitzu  honetan  zehaztutako  irizpideak  kontuan  izanda,  eta  ikastetxeek  dituzten
barne baliabideen osagarri gisa.

Apirilaren  7ko  2/2016  Euskadiko  Toki  Erakundeei  buruzko  Legearen  14.4
artikuluan  zehazten  da,  toki  erakundeek  eskumen  propio  transferitu  eta
eskuordetuetan sartzen ez den beste edozein jarduera zerbitzu edo prestazio garatu
ahal  izango  dutela  tokiko  komunitatearen  intereserako,  baldin  eta  lege  honetan
azaldutakoaren  arabera  bikoiztasun  egoerarik  sortzen  ez  bada  eta  erakundearen
ogasun osoaren finantza jasangarritasuna arriskuan jartzen ez bada.

Kasu honetan ulertzen da, bikoiztasunik ez dela ematen, beti ere zerbitzuaren
erabiltzaileak  izango  baitira  ikastetxeetako  profesionalek  tratatzen  ez  dituzten
erabiltzaileak. Horretaz gain,  suposatzen duen kostua txikia da eta inolaz ere ez du
jartzen  arriskuan  erakundearen  ogasun  osoaren  finantza  jasangarritasuna  (2018
ekitaldian  urtarriletik  abendura  23.829,62€koa  izan  zen  zerbitzuaren  kostua  eta
2019an urtarriletik maiatzerarte – ekainean uko egin baitzion lehengo kontratistak –
11.928,84€koa).

II.2.- Lankidetza hitzarmenak

Toki Araubidearen Oinarriak arautzen dituen apirilaren 2ko 7/1985 Legearen
55. artikuluak, bere d) atalean, Estatu eta Autonomia Erkidegoetako administrazioen
eta  Toki  entitateetako  administrazioen  arteko  koordinazioa,  eraginkortasuna  eta
elkarrekiko  lankidetza  arautzen  du,  dituzten  xedeak  ahalik  eta  era  onenean  bete
ditzaten.

Aipatu  Legearen  57.  artikuluak,  besteak  beste,  Toki  Administrazioa  eta
gainontzeko  Administrazioen  arteko  lankidetza  ekonomikoa,  teknikoa,  eta
administratiboa  arautzen  du,  udal  eskumeneko  zerbitzuak  emateko  garaian.
Lankidetza hori,  dagokion  administrazio-hitzarmenaren  edo partzuergoaren  bitartez
gauzatuko da.

Halaber,  urriaren  1eko  39/2015  Legeak  Hitzarmenak  arautzen  ditu  47.
Artikuluan eta hurrengoetan. Honakoa dio 47. Artikuluak:

1.  Son  convenios  los  acuerdos  con  efectos  jurídicos  adoptados  por  las
Administraciones  Públicas,  los  organismos  públicos  y  entidades  de  derecho  público
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vinculados  o  dependientes  o  las  Universidades  públicas  entre  sí  o  con  sujetos  de
derecho privado para un fin común.

Kasu honetan hainbat Administrazio  Publikoren artean sinatutako lankidetza
hitzarmen baten aurrean gaude.

Aipatutako  Legearen  50.1  artikuluaren  ondorioetarako  zehaztu  behar  da
aipatutako hitzarmenaren helburua dela hiru herrietako ikastetxeei logopedia zerbitzu
osagarri  bat  ematea,  beren  ikastetxeek  izan  ditzaketen  baliabideak  osatuz.  Hori
horrela,  hiru  herriei  dagokien  zerbitzu  honen  kontratazioa  bakarra  izanda,
profesionalentzat  erakargarriagoa  da,  eman beharreko  zerbitzua  handiagoa  delako
eta hortaz,  errazagoa eta  normalean merkeagoa gertatuko  da  zerbitzu honetarako
profesional  bat  bilatzea.  Bestalde,  hiru  udalerrietan  zerbitzu  berdina  ematea
suposatzen du, zerbitzua modu koordinatuan eta bailarako ikastetxe guztietan irizpide
berdinekin  ematen  delarik.  Hori  horrela,  hitzarmen  honek  udal  ezberdinetako
baliabideak era efizienteagoan erabiltzea bilatzen du, zerbitzuagatiko kostua murrituz,
eta baita ere zerbitzuaren koordinazioa bilatuz. 

Hitzarmenak berak ez du kontratazio izaera duen objekturik, nahiz eta barne
hartzen duen modu zuzenean zerbitzua emango duen pertsonaren kontratazioa aurrez
aipatutako formularen arabera, Azpeitiko eta Zestoako udalek Azkoitiko Udalaren esku
uzten dutena, zeina egin beharko den indarrean dagoen azaroaren 8ko 9/2007 Sektore
Publikoen Kontratu Legearen arabera.

II.3.- Organo eskuduna eta jardunbidea

Txosten honetan aipatu den moduan, proposaturiko Lankidetza Hitzarmenaren
onespena  Azkoitiko  udalbatza  plenoari  dagokio,  ulertuta  nolabaiteko  aktibitateen
transferentzia  dagoela,  udal  honi  egozten  zaiolako  guztiei  dagokien  zerbitzuaren
kontratazio prozedura aurrera eramatea eta kontratazio horretatik eratortzen diren
hainbat  ekintza  burutzea  (kostuaren  banaketa  eta  fakturazioaren  ikuspegitik).  Hori
horrela, Toki Araubidearen Oinarriak arautzen dituen apirilaren 2ko 7/1985 Legearen
47.2.h)  artikuluan  xedaturikoa  kontutan  harturik,  aipatu  akordioak  korporazioa
osatzen duten kideen gehiengo absolutua behar du.

Jardunbideari  dagokionez,  Lankidetza  hitzarmenaren  testua  Gipuzkoako
Aldizkari Ofizialean eta udaletxeko iragarki taulan argitaratuko da.”
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Beraz,  Antolakuntza  Batzorde  Informatzaileak  ondoko  irizpidearen  onespena
proposatzen dio Udalbatzari:

IRIZPENA

LEHENA.-  Azkoitiko  udalerrian  kokaturiko  ikastetxeetako  ikasleei  logopediako  udal
zerbitzua  eskaintzea,  zerbitzuaren  prestazioa  arautuko  duen  Azkoitia,  Azpeitia  eta
Zestoako  udalen  arteko  Lankidetza  Hitzarmena  onartuz,  eranskinean  zehazten  den
testuaren arabera.

BIGARRENA.-  Hitzarmenaren  testua  Gipuzkoako  Aldizkari  Ofizialean,
Udaletxeko iragarki taulan eta Gipuzkoa Irekian argitaratzea.

HIRUGARRENA.- Erabaki hauek honako hauei jakinaraztea:
- Azpeitiko eta Zestoako udalei 
- Azkoitiko ikastetxeei
- Ane Olarte Epelde-ri

Azkoitian, 2020ko otsailaren 7an
Udal Idazkariak

ERANSKINA – LANKIDETZA HITZARMENA

LEHENA. XEDEA

Hitzarmen honen xedea da Azpeitia, Azkoitia eta Zestoako udalen arteko lankidetza
esparru bat ezartzea,  beren udalerrietan kokatutako ikastetxe ezberdinetako ikasleei
logopedia zerbitzua eskaini ahal izateko. 

BIGARRENA. ZERBITZUAREN KONTRATAZIOAREN ARDURA. 

Azpeitia, Azkoitia eta Zestoako udaletako ordezkariek, hitzarmen honen bitartez, hiru
udalerrietan  kokaturiko  ikastetxeetako  ikasleei  logopedia  zerbitzua  kontratatzeko
enkargua  Azkoitiko  udalari  egiten  zaio.  Hortaz,  Azpeitiko  eta  Zestoako  Udalek
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ahalmena ematen diote Azkoitiko Udalari, egun indarrean dagoen kontratazioa kudea
dezan, hortik eratortzen diren egintza guztiak barne (fakturazioari lotutakoak) eta bere
kasuan,  hitzarmen  honen indarraldian  aurrera  eraman  beharreko beste  kontratazio
espediente bat burutu dezan zerbitzua kontratatzeko.

2020ko urtarrilaren 20ko datan sinatu da zerbitzuari dagokion kontratua 2 urterako,
urtez  urte  beste  bi  urtez  luzagarria  delarik.  Hitzarmen  honen  indarraldia  amaitu
aurretik kontratu hori amaituko balitz, edozein arrazoi dela medio, Azkoitiko Udalari
ezartzen zaio lizitazio berria izapidetzako ardura.

Horretarako, hitzarmen honetan arautzen den Jarraipen Batzordeak,  urtero, honako
hauek xedatuko ditu:

- Logopedia  Zerbitzuaren  ezaugarri  nagusiak:  zerbitzuaren  deskribapena,
hartzaileek  bete  beharreko  baldintzak,  profesionalek  bete  beharreko
baldintzak, hobetzeko proposamenak etab.

- Logopedia Zerbitzuaren gehieneko kostea, eta hori ordaintzeko irizpideak,
hitzarmen honetan xedatutakoaren arabera.

- Familien ekarpenak.
- Zerbitzua kontratatzeko beharrezkoak diren gainontzeko elementuak 

Beste  kontratu  bat  izapidetu  eta  sinatzea  beharrezkoa  izango  balitz,  kontratazio
jardunbidea  garatu  ondoren,  kontratuaren  esleipena  udal  bakoitzaren  organo
eskudunaren  ebazpenaren  bitartez  gauzatuko  da.  Ondoren,  kontratu  bakarra
izenpetuko  dute  hiru  udalen  ordezkariek  eta  esleipenduna  suertatzen  den
lizitatzaileak.

Klausula honetan xedaturikoa, era txandatuan gauzatuko dute hitzarmena izenpetzen
duten udalek, beraiek adosturiko ordena eta iraupenaren arabera.

HIRUGARRENA:  KONTRATUAREN  EXEKUZIOA,  ZUZENDARITZA  ETA  IKUSKAPEN
TEKNIKOA

Logopedia Zerbitzuaren kontratutik erator daitezkeen arazo, interpretazio, aldaketak,
eta, bere kasuan, deuseztapena, udal bakoitzaren organo eskudunak ebatzi behar du,
Jarraipen Batzordearen proposamena entzun ondoren.  Ebazpen hauek kontratazioa
izapidetu duen udaleko zerbitzuek bideratuko dituzte
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Halaber,  Jarraipen  Batzordearen  ardura  izango  dira  zerbitzuaren  jarraipena  eta
ikuskapen  teknikoa  gauzatzea,  halaber  zerbitzuaren  prestazioari  buruzko
proposamenak aurkeztea. 

LAUGARRENA: HITZARMENAREN JARRAIPEN BATZORDEA

Jarraipen  Batzordea  eratuko  da  eta  hor  egongo  dira  hiru  udaletako  bi  ordezkari:
Alkate-udal burua edo berak izendutako ordezko zinegotzia, eta Hezkuntza gaietarako
Teknikari arduraduna edo bere ordezkoa. Halaber, Batzordeak egiten dituen bileretan
zerbitzuaren koordinazioa burutzen ari den udalaren Idazkariak parte hartuko du, fede
publikoa emateko.
 
Organo horrek bere kideen gehiagoaren bidez hartuko ditu erabakiak, eta gutxienez
urtean behin bilduko da.

Azkoitiko udalak kontratuaren araudia zehatz betetzen dela bermatzeko ahalmena du,
batez  ere  aurrekontuari,  lanen  egitarauari  eta  baldintzen  pleguei  arreta  berezia
emango die.

Jarraipen Batzordeari, berriz, zeregin hauek dagozkio:

a) Logopedia  zerbitzu berria  lizitatu  aurretik,  bere  ezaugarri  nagusiak,  finantzazio
baldintzak   eta  kontratuaren  gainontzeko  elementuei  buruzko  proposamenak
egin.

b) Administrazio  pleguak  eta  Preskripzio  Teknikoen  Orria  aztertu,  bere  irizpideak
lotesleak  izango  direlarik.  Hamabost  eguneko  epea  izango  du  iradokizunak
egiteko.

c) Azkoitiko  udaleko  kontratazio  organoak  kasuan  kasuko  zerbitzu-kontratuaren
adjudikazioa proposatu aurretik, Kontratazio Mahaiak edo kontratazio-organoak
eskatu dezakeen txosten teknikoaren berri izatea.

d) Kontratuaren  exekuzioan  zehar,  aldaketak,  interpretazioak,  edo  bere  kasuan,
deuseztapenari buruzko proposamenak aurkeztea edo informatzea.

e) Azkoitiko  udalak  onetsitako  zerbitzu-ziurtagirien  berri  izatea,  eta  zerbitzuaren
urteko txostenaren berri izatea.

f) Zerbitzua  emateagatik  hiru  udalek  onartu  behar  dituzten  tasak  proposatzea,
ordenantza fiskalak onartu aurretik.  Halaber,  zein jarduketa finantzatuko diren
eta horretarako alderdi bakoitzak zein portzentaje ekonomiko ordainduko duen
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proposatuko ahal izango du. Hori guztia, hitzarmen honetako gainerako klausulak
kontuan izanik. 

g) Hitzarmenean  ezarritako  gainerako  zereginak  eta,  oro  har,  hitzarmenari  edo
kontratuen  gaineko  legeriari  dagozkien  bestelako  kontuak  koordinatzea  eta
haietaz informatzea, baldin eta batzordeko kideen ustez beharrezkoa bada, edo
hitzarmeneko alderdietako batek proposatzen badu. 

h) Beharrezkoa  izango  da  Jarraipen  Batzordearen  idatzizko  akordioa  zerbitzuen
prestazioak  aldatzeko,  zerbitzu  osagarriak  ematea  erabakitzeko  edo  kitapenak
onartzeko,  horiek  hasieraz  aurreikusitako  gastuaren  %20ko  igoera  ekartzen
badute.

BOSGARRENA: INFORMATZEKO BETEBEHARRA 

Hitzarmen hau betetzean sortzen diren administrazioko tramite guztiak garatzeari eta
betetzeari  buruzko informazioa emango dio  dagokion  udalak Jarraipen  Batzordeari,
organo honek egiten duen hurrengo bilkuran.

SEIGARRENA: EKARPENEN KALKULUA ETA ORDAINKETA

Azpeitia,  Azkoitia  eta  Zestoako  udalek  finantzatuko  dute  logopedia  zerbitzua  udal
bakoitzak egiten duen diru-ekarpenekin, klausula honetan xedatutakoaren arabera.

Bestaldetik, zerbitzu hau finantzatu ahal izateko, udal bakoitzak tasa bat ezarriko die
erabiltzaileei, dagokion ordenantza fiskalaren bitartez. Tasaren kopurua era adostuan
finkatuko dute hitzarmen hau izenpetzen duten udalek, eta hiru udalerrietan berdina
izango da.

Zerbitzuaren  finantzazioari  buruz,  honako  hau  adostu  dute  hiru  udalek:  Logopedia
zerbitzua kontratatu duen udalak, zerbitzua eskaintzeagatik hileroko ordainagiria jaso
bezain  laster,  gainontzeko  udalei  igorriko  die  beraien  zerbitzu  teknikoek  informa
dezaten,  horretarako  hamabost  eguneko  epea  izango  dutelarik.  Ondoren,  hileroko
ordainagiria ordainduko du udal arduradunak, beti ere sektore publikoko kontratazioa
arautzen duen legeriak xedaturiko epea kontutan harturik. 

Udalen  ekarpenak  honako  era  honetan  gauzatuko  dira:  Udal  arduradunak  hiru
hilabetetik  behin  dagokion  kitapena  kalkulatu  eta  helaraziko  dio  udal  bakoitzari.
Kitapena  kalkulatzeko,  kontutan  hartuko  dira  zerbitzuarengatik  egindako  hileko
ordainketak,  udalerri  bakoitzeko erabiltzaile  kopuruaren arabera banatuko direlarik.
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Era  honetan,  logopedia  zerbitzuaren  kostua  era  proportzionalean  zatituko  da  udal
guztien artean, bakoitzaren erabiltzaile kopuruaren arabera.

Azpeitia eta Zestoako udalek, zerbitzu teknikoek emandako txostenak aintzat hartuta,
eta,  bere  kasuan,  Jarraipen  Batzordean  elkartu  ondoren,  dagokien  diru  ekarpena
ordainduko  dute  30  eguneko  epean  ordainagiria  udaletxeko  erregistroan  aurkeztu
denetik zenbatzen hasita. 

Epe hori gaindituz gero, Azkoitiko udalak eskatu ahal izango ditu berandutze-interesak
eta  kobratze-kosteei  dagokien  kalte-ordaina,  abenduaren  29ko  3/2004  Legearen
xedapenetan araututakoaren arabera.

Udalen  atzerapena  sei  hilabete  baino  gehiagokoa  bada,  Azkoitiko  udalak,  orobat,
hitzarmena desegiteko eta horren ondorioz sortzen diren kalteak jasotzeko eskubidea
izango du.

ZAZPIGARRENA. HITZARMENAREN IZAERA ETA ARAUBIDEA

Hitzarmen honek administrazio izaera du. Administrazio publikoen arteko lankidetza
hitzarmenei aplikatu beharreko antolamendu juridiko eta administratiboaren arabera
interpretatu eta garatuko da.

Hitzarmen  honek  edo  bere  betearazpenak  sor  ditzaketen  interpretazio  arazoak
Jarraipen Batzordeak ebatziko  ditu,  beti  ere  kontuan izanez  urriaren 1eko 40/2015
Legeak 47 eta hurrengo artikuluetan araututakoa.

ZORTZIGARRENA. HITZARMENAREN ONDORIOAK ETA IRAUPENA

Hitzarmenak ez dakar alderdi jarduleek euren eskumenei uko egitea ezta eskumenok
aldatzea ere. Alderdi jarduleek hitzarmena sinatuz berez sortzen diren erantzukizunak
soilik onartzen dituzte.

Kontratazio-,  ondarezko  edo  beste  edozein  erantzukizuna  eskatzeko  espedienteak
izapidetuko ditu Azkoitiko  udalak,  gainontzeko udalei  audientzia  emanez.  Hala  ere,
udal  bakoitzak  izango  du  dagokion  erabakia  hartzeko  ahalmena,  bere  udalerriaren
esparruan. 
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Hitzarmenak,  sinatzen  den  unetik,  alderdi  jarduleak  behartuko  ditu  eta  ondorioak
izango ditu.

Hitzarmenaren iraupena, 2024. urteko urtarrilaren 19ra bitartekoa izango da, data hori
baita egun indarrean dagoen kontratuaren gehieneko iraupenari  (balizko luzapenak
barne) dagokion data.

BEDERATZIGARRENA: HITZARMENA AZKENTZEA

Aurreko  klausulan  adierazitako  indarraldia  bukatzeagatik,  edo  suntsiarazi  delako,
azkenduko da hitzarmena.

Alderdietakoren batek hartutako konpromisoak ez baditu betetzen, besteak ahalmena
izango  du  konpromiso  hori  betetzeko  agintzeko  edo  hitzarmena  suntsiarazteko
eskatzeko,  urriaren  1eko  40/2015  Legearen  51.  Eta  52.  Artikuluetan  zehaztutako
prozeduren bitartez.

Antolakuntza  Batzordeak,  2020ko  otsailaren  20an  egindako  bileran,  gaia
aztertu eta irizpena eman zuen, eta hau izan zen emaitza:

ALDEKO  BOTOAK: Javier  Zubizarreta,  Ana  Azkoitia,  Sonia  Vázquez,  Ainara
Goenaga, Iraitz Otaño, Janire Igoa eta Jose Joakin Etxaniz.”

Logopedia  zerbitzua  eskaintzeko hitzarmena  zegoela  azaldu  du Ana  Azkoitia
andreak. Orain, horren indarraldia bukatu denez eta ez duenez luzapenik eskaintzen,
hitzarmen berria onartzea proposatu da.

Jose  Joakin  Etxaniz  jaunak  zerbitzuaren  helburua  eta  erabiltzaile  kopurua
ikusirik aldeko botoa iragarri du.

Bozketaren emaitza honakoa da:

Aldeko  botoak:  Javier  Zubizarreta  Zubizarreta,  Ana  Azkoitia
Urteaga,  Marijose  Arregi  Etxeberria,  Imanol  Arrizabalaga
Larrañaga, Sonia Vazquez Tejerina,  Angel Luis Martin Rodriguez,
Mertxe Zubillaga Albizu, Juan Bautistia Mendizabal Juaristi, Ainara
Goenaga  Andueza,  Mikel  Zengotita  Alberdi,  Ane  Miren  Peña
Larrañaga, Iraitz Otaño Mujika, Laida Beristain Zubizarreta, Itziar
Joaristi  Olariaga,  Angel  Mª  Etxeberria  Ibarguren,  Janire  Igoa
Merino eta Jose Joakin Etxaniz Peña.

27
IDAZKARITZA – Tel . 943 857175 / Fax. 943 852140 – idazkaritza@azkoitia.  eus

AZKOITIKO UDALA – HERRIKO ENPARANTZA Z/G – 20720 AZKOITIA



Beraz,  Udalbatza  Osoak  Azpeitia,  Azkoitia  eta  Zestoako  Udalen  arteko
Lankidetza  Hitzarmena,  Urola  Erdiko  ikasleei  eskainiko  zaien  Logopedia  zerbitzua
kontratatzeko, onartzea aho batez erabaki du.
5.-  AZPEITIA  ETA  AZKOITIKO  UDALEN  ARTEKO  LANKIDETZA  HITZARMENAREN
ONESPENA, MUNOAUNDI AZTARNATEGIA KUDEATZEKO ETA FINANTZATZEKO.

Honela dio irizpenak:

“ANTOLAKUNTZA BATZORDE INFORMATIBORAKO IRIZPENA

GAIA:  AZPEITIA  ETA  AZKOITIKO  UDALEN  ARTEKO  LANKIDETZA  HITZARMENA,
MUNOAUNDI AZTARNATEGIA KUDEATZEKO ETA FINANTZATZEKO.

AURREKARIAK

I.- 2014ko uztailaren 15ean sinatu zuten Azpeitiko eta Azkoitiko Alkateek Azpeitia eta
Azkoitiko Udalen arteko Lankidetza Hitzarmena, Munoaundi Aztarnategia kudeatzeko
eta finantzatzeko.

Aipatutako  hitzarmenaren  indarraldia,  zortzigarren  estipulazioaren  arabera  bost
urtekoa zen eta bi urtez luzatzeko aukera ematen du.

Azpeitiko Udalak onartu du luzapena Alkatearen urtarrilaren 16ko dekretu bitartez.
Hitzarmenaren oinarri  den kontratazio  espedientea ere  onartu du Azpeitiko Udalak
egun bereko dekretu bidez.

II.- Hitzarmen  honen  xedea  da  Azpeitiko  eta  Azkoitiko  Udalen  arteko  lankidetza
esparru  bat  ezartzea,  bere  udalerrietan  kokatutako  Munoaundi  aztarnategia
kudeatzeko,  eta  ondare  historiko  artistikoa babesteko eskumena modu egokienean
eskaini ahal izateko. 

2014.  urtetik  hona  Aranzadi  Elkarteak  eraman  ditu  Munoaundiko  ikerketa  lanak
Munoaundi  Burdin  Aroko  Herri  Harresituan  ikerketa  lanak-  proiektuaren  2.  Fasea
deituriko proiektuaren bidez. Aranzadi Zientzia Elkartearekin kontratu administratiboa
amaitu bada ere, Elkarte honek aurrera eraman duen 2. Faseko proiektuaren zenbait
ekintza ez daude amaituta eta horregatik beharrezkoa ikusi da hitzarmenaren iraupena
bi urtetan luzatzea eta denbora honetan honako zerbitzuak kontratatzea:
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1.- Munoaundi Burdin Aroko Herri Harresituan ikerketa lanak- proiektuaren 2. Fasea
amaitzeko esku-hartze arkeologikoak (2020 eta 2021eko esku hartzeko arkeologikoak).

2.- Munoaundi Burdin Aroko Herri Harresituan ikerketa lanak jarraitzeko beharrezkoa
den urte-anitzeko egitasmoa idaztea.
3.-2020  eta  2021  ekitaldietan  egin  behar  diren  esku-hartzeak  errazteko  ingurunea
garbitzea.

III.  Eskumenari  dagokionean,  Udalek  duten  eskumena  Euskadiko  Toki  Erakundeei
buruzko 2/2016 Legearen 17. 21) artikuluan zehazten duela Udalek eskumena dutela
udal-ondare  historikoa  babesteko  eta  kontserbatzeko  eta  babes  plan  bereziak  eta
katalogoak egin eta onartzeko.

IV.  Hitzarmenaren  araubideari  dagokionean,  Toki  Araubidearen  Oinarriak  arautzen
dituen  apirilaren  2ko  7/1985  Legearen  55.  artikuluak,  bere  d)  atalean,  Estatu  eta
Autonomia  Erkidegoetako  administrazioen  eta  Toki  entitateetako  administrazioen
arteko koordinazioa, eraginkortasuna eta elkarrekiko lankidetza arautzen du, dituzten
xedeak ahalik eta era onenean bete ditzaten.

Aipatu  Legearen 57.  artikuluak,  besteak beste,  Toki  Administrazioa eta  gainontzeko
Administrazioen arteko lankidetza ekonomikoa, teknikoa, eta administratiboa arautzen
du,  udal  eskumeneko  zerbitzuak  emateko  garaian.  Lankidetza  hori,  dagokion
administrazio-hitzarmenaren edo partzuergoaren bitartez gauzatuko da.

Halaber, urriaren 1eko 39/2015 Legeak Hitzarmenak arautzen ditu 47. Artikuluan eta
hurrengoetan. Honakoa dio 47. Artikuluak:

1.  Son  convenios  los  acuerdos  con  efectos  jurídicos  adoptados  por  las
Administraciones  Públicas,  los  organismos  públicos  y  entidades  de  derecho  público
vinculados  o  dependientes  o  las  Universidades  públicas  entre  sí  o  con  sujetos  de
derecho privado para un fin común.

Kasu  honetan  hainbat  Administrazio  Publikoren  artean  sinatutako  lankidetza
hitzarmen baten aurrean gaude.

Aipatutako Legearen 50.1 artikuluaren ondorioetarako zehaztu behar da aipatutako
hitzarmenak  berak  ez  duela  kontratazio  izaera  duen  objekturik,  nahiz  eta  barne
hartzen  duen  modu  zuzenean  zerbitzua  emango  duen  hirugarrenaren  kontratazioa
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aurrez  aipatutako  formularen  arabera,  Azpeitiko  Udalaren  esku  uzten  dena,  zeina
egiten ari   den indarrean dagoen azaroaren 8ko 9/2007 Sektore Publikoen Kontratu
Legearen arabera.

Kontuan  izan  behar  da  baita  ere,  hitzarmen  hau  ez  dagoela  guztiz  urriaren  1eko
40/2015 Legera egokituta,  baina Lege horrek ezarritako betekizunak, orohar,  barne
hartzen  dituela  eta  epearen  ikuspegitik  ez  duela  luzapen  honek  Legeak  dioen
luzapenari dagokion gehieneko epea, ez eta hitzarmenei dagokien guztizko (luzapena
barne) gehieneko epea gainditzen.

Bestalde,  egun  indarrean  dagoen  9/2017  Legeak  baimentzen  du  kontratazio
prozedurak hainbat erakunderen artean aurrera eramatea, 31.1 artikuluan. Zehazki,
kasu honetan b) ataleko formula erabiltzea proposatzen da.

V.-  Txosten  honetan  aipatu  den  moduan,  proposaturiko  Lankidetza  Hitzarmenaren
onespena  Azkoitiko  udalbatza  plenoari  dagokio,  ulertuta  nolabaiteko  aktibitateen
transferentzia  dagoela,  Azpeitiko  Udalari  egozten  zaiolako  zerbitzuaren  kontratazio
prozedura  aurrera  eramatea  eta  kontratazio  horretatik  eratortzen  diren  hainbat
ekintza  burutzea  (kostuaren  banaketa  eta  fakturazioaren  ikuspegitik).  Baita  ere
aipatzen du kudeaketa enkargu bat, Azpeitiko Udalak berak kudea ditzan balizko diru-
laguntza eskaerak,  ondare erantzunkizun eskaerak etab. arlo honekin lotura zuzena
dutenak.

Hori  horrela,  Toki  Araubidearen  Oinarriak  arautzen  dituen  apirilaren  2ko
7/1985 Legearen 47.2.h)  artikuluan xedaturikoa kontutan harturik,  aipatu akordioak
korporazioa osatzen duten kideen gehiengo absolutua behar du.

Jardunbideari  dagokionez,  akordioaren iragarkia  Gipuzkoako Aldizkari  Ofizialean eta
udaletxeko iragarki taulan argitaratuko da.

Kontuan  izanda,  bi  udalek  aitortzen  diotela  Munoaundiko  aztarnategiaren  balio
arkeologikoa ikertzeko egitasmoari duen garrantzia eta orain arteko lanak amaitu eta
urte anitzeko fase berri baterako proiektu bat egitearen beharra ikusten dutela.

Beraz,  Antolakuntza  Batzorde  Informatzaileak  ondoko  irizpidearen  onespena
proposatzen dio Udalbatzari:

IRIZPENA
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LEHENA.-  Azpeitia  eta  Azkoitiko  Udalen  arteko  Lankidetza  Hitzarmena,
Munoaundi  Aztarnategia  Kudeatzeko  eta  finantzatzeko  2014ko  uztailaren  15ean
sinatutakoa,  luzatzekoa beste bi  urtez,  hitzarmen honen iraupena amaituko delarik
2021eko uztailaren 14an.

BIGARRENA.-  Akordioaren  berri  Gipuzkoako  Aldizkari  Ofizialean,  Udaletxeko
iragarki taulan eta Gipuzkoa Irekian argitaratzea.

HIRUGARRENA.- Erabaki hau Azpeitiko Udalari jakinaraztea.

Antolakuntza  Batzordeak,  2020ko  otsailaren  20an  egindako  bileran,  gaia
aztertu eta irizpena eman zuen, eta hau izan zen emaitza:

ALDEKO  BOTOAK: Javier  Zubizarreta,  Ana  Azkoitia,  Sonia  Vázquez,  Ainara
Goenaga, Iraitz Otaño, Janire Igoa eta Jose Joakin Etxaniz.”

Ana  Azkoitia  andreak  Munoaundiko  lanen  kontratazioa  Azpeitiko  Udaletik
ematen dela azaldu du, eta irizpen honetan luzapena onartzea proposatzen dela.

Ohiko  gaia  delako  onartzeko  arazorik  ez  dutela  esan  du Jose  Joakin  Etxaniz
jaunak.

Bozketaren emaitza honakoa da:

Aldeko  botoak:  Javier  Zubizarreta  Zubizarreta,  Ana  Azkoitia
Urteaga,  Marijose  Arregi  Etxeberria,  Imanol  Arrizabalaga
Larrañaga, Sonia Vazquez Tejerina,  Angel Luis Martin Rodriguez,
Mertxe Zubillaga Albizu, Juan Bautistia Mendizabal Juaristi, Ainara
Goenaga  Andueza,  Mikel  Zengotita  Alberdi,  Ane  Miren  Peña
Larrañaga, Iraitz Otaño Mujika, Laida Beristain Zubizarreta, Itziar
Joaristi  Olariaga,  Angel  Mª  Etxeberria  Ibarguren,  Janire  Igoa
Merino eta Jose Joakin Etxaniz Peña.

Beraz,  Udalbatza  Osoak  Azpeitia  eta  Azkoitiko  Udalen  arteko  Lankidetza
Hitzarmena,  Munoaundi  Aztarnategia  kudeatzeko  eta  finantzatzeko,  onartzea  aho
batez erabaki du.

6.-  EAJ  ETA  PSE  UDAL  TALDEEK  AURKEZTUTAKO  ADIERAZPEN  INSTITUZIONALA,
MARTXOAK 8 EGUNEKOA.
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Mertxe Zubillaga andreak honako adierazpen instituzionala irakurri du:

“M8ko  Adierazpen  Instituzionalaren  eredua  Emakumeen
Nazioarteko Eguna dela eta
EMAKUMEEN MOBILIZAZIOAK. Mundua eraldatzen duen emakumeen boterea.

1952an  martxoaren  8a  Emakumearen  Nazioarteko  Eguna  ezarri  zuen Nazio  Batuen  Batzar
Nagusiak  (NBE).  M8ak emakumeen "grebak"  oroitzen ditu,  historian  zehar  euren eskubide
laboral,  ekonomiko,  politiko  eta  sozialak  aldarrikatu  dituztenak.  Borrokek  aldaketak  ekarri
dituzte  legeetan,  gizartean  eta  kulturan,  eta  gizarteak  berdintasun-  eta  demokrazia-maila
handiagotarantz aurreratu dituzte. 

Hala  ere,  emakumeen  borroken  garaia  ez  da  amaitu.  Mundu  osoan  eta  gure  tokiko
komunitateetan  oraindik  ere  emakumeenganako  bereizkeriak  eta  ezberdintasunak  daude,
emakume izate hutsagatik. Bereizkeria hori beste batzuekin gurutzatzen da: klase, etnia, adina,
kultura, sinesmenak, migrazio-estatusa, sexu-orientazioa, genero-identitatea edo gaitasunak,
besteak beste.

Beijing  Ekintza  Plataformak  25 urte  bete  dituenean,  belaunaldi  berriak  bat  egiten  du  giza
eskubideak defendatu eta genero-berdintasuna lortuko duten ekonomia, gizarte eta sistema
politikoak irudikatzeko borrokan, inor bazterrean utzi gabe. Munduko mugimendu honen ustez
generoen arteko berdintasuna ez da soilik oinarrizko giza eskubidea, baizik eta mundu baketsu,
oparo  eta  iraunkorra  lortzeko  beharrezko  oinarria.  Garapen  Jasangarrirako  Helburuetan
jasotzen den bezala. Berdintasuna gizarte osoaren mezu bakar gisa aldarrikatzeko garaia da.

Emakumeen  borrokek  eta  kaleetako  mobilizazioek  instituzioei  konpromiso irmoko  ariketa
egitea eskatzen digute:

 Genero-harremanak eraldatzea gure udalerrien eta gure administrazioen bizitzan;
 Emakumeen aurkako indarkeria mota guztiak errotik kentzea eta egiturazko indarkeria

horren biktimak erreparatzea;
 Baldintzak  eta  aukerak  eraikitzea  izaera  guztietako  emakumeek  tokiko  bizitzako

ekonomian, gizartean, politikan eta kulturan parte hartzeko;
 Diskriminazio mota guztien aurka borrokatzea;
 Bizitza erdira ekarriko duten gizarte-antolakuntza erantzunkideak diseinatzea.

Tokiko euskal gobernuok konpromiso horiek gure herri eta hirietan egia bihurtzeko politikak
diseinatu eta kudeatu behar ditugu, eta horrexegatik,  Azkoitiko Udalak  konpromiso irmoa
adierazi  du  berdintasunezko  gizarte  inklusiboa  eraikitzen  laguntzeko,  pertsona  guztien
eskubideak eta parte-hartzea bermatuko dituena tokiko bizitzan, honako neurri hauek abian
jarririk.

Toki-eremuan berdintasunaren konpromisoan aurrera egiteko neurri posibleak:
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● Udalerriko  emakumeen  baldintzak  eta  egoerak  sistematikoki  aztertzea  baliabide,
ondasun eta zerbitzu guztiak  eskuratzeari  dagokionez,  bai  eta  tokiko bizitzan  parte
hartzeari dagokionez ere, desberdintasunak identifikatu eta zuzentzeko. 

● Tokiko  Bizitzako  Emakumeen  eta  Gizonen  Berdintasunerako  Europako  Gutunari
atxikitzea, eta Gutunean zehaztutako konpromisoak aplikatzea bere lurraldean. 

● Tokiko berdintasun-politikak bultzatzeko langile eta baliabide nahikoak dituen egitura
egonkorra  edukitzeko  urratsak  egitea,  toki-mailan  edo  beste  udalerri  batzuekin
elkartuta.

● Emakumeen  eta  gizonen  berdintasunerako  Tokiko  Ekintza  Plana  garatzea,  haren
eragina ebaluatzea eta emaitzen berri ematea. 

● Tokiko  arauak  arian-arian  artikulatzea  berdintasun-politikak  garatzeko,  eta  udal-
jarduera osoan genero-ikuspegia txertatzen dela bermatzea.

● Indarkeria matxistaren arretarako eta prebentziorako Tokiko Koordinazio Protokoloa
garatzea edota eguneratzea. 

● Tokiko  jardueretan  indarkeria  matxistaren  biktimei  erreparazioa  emateko
printzipioaren aplikazioan aurrera egitea. 

● Udaleko  arau,  programa  eta  zerbitzuen  genero-eraginaren  ebaluazioa  arian-arian
garatzea.

● Udalerriko emakumeak ahalduntzeko programak eta ekimenak  garatzeko espazioak
eta baliabideak eskaintzea.

● Toki-mailan,  emakumeen  erakundeekin  eta  erakunde  feministekin  etengabe
komunikatzeko  espazioak  antolatzea,  berdintasunaren  aldeko  eta  indarkeria
matxistaren aurkako tokiko politikak diseinatzeko eta ebaluatzeko. 

● Berdintasunaren aldeko eta Emakumeenganako Indarkeriaren aurkako Euskal Udalen
Sarearekin  –  Berdinsarea –  bat  egiteko urratsak  ematea.  Sare  horren helburua  da
indarrak batzea eta tokiko gobernuek elkarrekin jardutea berdintasunaren aldeko eta
emakumeenganako  indarkeriaren  aurkako  politikak,  programak  eta  zerbitzuak
bultzatzeko, indartzeko, koordinatzeko eta ebaluatzeko.

Azkenean,  Udal  honek  dei  egiten die herritarrei  Emakumeen Nazioarteko Egunaren
karietara Mugimendu Feministak martxoaren 8rako antolatu dituen mobilizazioetan
era aktiboan parte har dezaten.”

Jose Joakin Etxaniz jaunak Azkoitia Bai udal taldea adierazpen antzuen kontra
dagoela esan du. Neurri posibleen artean Europako Gutunera atxikitzeko aukera aipatu
du,  hala  ere,  beraiek  nahiago  lukete  indarkeria  matxistari  dagokion  Gipuzkoako
Protokoloa onartzea.
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Iraitz Otaño jaunak Udal Gobernua beste behin ere pin morea jazteko gogoz
aurkeztu dela dio, testu ereduaren onespena, aldaketarik egin gabe, proposatuz.  Ez
dakitela  esan  du  bertan  zehazten  diren  neurriak  hartuko  diren,  izan  ere,  neurri
“posibleak” dira. Protokoloari dagokionez, 6. puntuan, protokoloa badagoenez ez dela
garatu behar adierazi du, eguneratu baizik.

Gehitu du ez dagoela langile nahikorik politika feministak aurrera eramateko.
Berdintasun Plana, berriz, ebaluatu egin behar dela eta ez egin, badago eta. Erakunde
feministekin  komunikatzearen  inguruan  Emakumeen  Mahaia  kendu  egin  zutela
gaineratu du.

Berdintasunaren inguruko urratsak ematearekin ados daudela esan du, baina
gutxienekoak direla.  Bukatzeko neurri  posibleekin adostasuna agertu du eta aldeko
botoa iragarri du baina beren zalantza guztiekin.

Bozketaren emaitza honakoa da:

Aldeko  botoak:  Javier  Zubizarreta  Zubizarreta,  Ana  Azkoitia
Urteaga,  Marijose  Arregi  Etxeberria,  Imanol  Arrizabalaga
Larrañaga, Sonia Vazquez Tejerina,  Angel Luis  Martin Rodriguez,
Mertxe Zubillaga Albizu, Juan Bautistia Mendizabal Juaristi, Ainara
Goenaga  Andueza,  Mikel  Zengotita  Alberdi,  Ane  Miren  Peña
Larrañaga, Iraitz Otaño Mujika, Laida Beristain Zubizarreta, Itziar
Joaristi  Olariaga,  Angel  Mª Etxeberria  Ibarguren  eta  Janire  Igoa
Merino.

Kontrako botoak: Jose Joakin Etxaniz Peña.

Beraz,  Udalbatza  Osoak  EAJ  eta  PSE  udal  taldeek  aurkeztutako  Martxoak  8
eguneko Adierazpen Instituzionala onartzea gehiengoz erabaki du.

4.- BEHIN BETIKO ONESPENEN BERRI EMATEA.

Alkate jaunak honako behin betiko onespenaren berri eman du:

“2019ko abenduaren  27ko  Udalbatzak  onartutakoak  eta alegaziorik  egon ez  denez
behin betikoz onartuak:

- 2020  ekitaldirako  Azkoitiko  Udala,  San  Jose  Egoitza,  Zubiaurre-Elkargune
Institutua,  Azkoitia  Lantzen,  S.A.-ren  aurrekontua  eta  Aurrekontu
Kontsolidatua.”
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5. AURREKONTUARI BURUZKO INFORMAZIOA.

Ondoren, aurrekontuari buruzko informazioa era honetan eman da:

Behin bet. aurr.
Pres. def.

Baimendua
Autorizado

Erabilia
Dispuesto

Onart. oblig.
Contraído

Ordainketa
Pagado

Oraingo ekitaldia/Ej. 
corriente

GASTUAK
15.110.000,00 1.214.181,50 699.550,24 459.910,82 431.094,95

Behin bet. aurr.
Pres. Def.

Onar. esk. Garb
Dchos. Recs..

Bildut-garbia
Recaudado

Kobr. Dagoena
Pte. cobro

Itzulketak
Devoluciones

Oraingo ekitaldia/Ej. 
Corriente

SARRERAK
15.613.514,95 153.510,55 104.381,29 49.129,26 4.968,85

6.- GALDE-ERREGUAK.

Ez da galde-erregurik aurkeztu

Alkateak, amaitu aurretik, adierazten du martxoaren 9an goizeko 09:00etan ez
ohiko osoko bilkura egingo dela hauteskunde mahaietako kideen zozketa egiteko.

Aztertzeko gai gehiago ez dagoenez, Alkate jaunak bilkurari amaiera eman dio,
arratsaldeko zazpiak eta erdi direnean eta  nik, Idazkariak, akta hau jaso dut, Agirien
Liburura transkribatuko delarik.

ALKATEA
IDAZKARIA

*Akta honen osagarria izango da, berarekin batera elektronikoki sinatzen den 
audioa.
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